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Įstaigos požiūris į patyčias 

Patyčios nėra priimtinas elgesys ir nėra toleruojamos Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ (toliau – 

lopšelis-darželis) santykiuose tarp bendruomenės narių. 

 

Patyčių apibrėžimas 

Patyčios – tai agresyvus elgesys, nukreiptas į kitą žmogų, siekiant jam suteikti fizinį ar psichologinį 

skausmą. Patyčios nėra atsitiktinis elgesys – tai yra tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kurių metu vienas 

ar keli asmenys kabinėjasi, žemina, užgaulioja kitą. Šis elgesys vyksta tiek tarp vaikų, tiek tarp 

suaugusiųjų. Yra išskiriamos įvairios patyčių formos: žodinės, fizinės, kibernetinės patyčios. 

 

Tikslas – saugios ir draugiškos darželyje aplinkos kūrimas. 

Uždaviniai: 

1. organizuoti prevencijos priemones, padedančias vaikams bendrauti socialiai priimtinais būdais; 

2. ugdyti neigiamą nuostatą į smurtą ir patyčias; 

3. skatinti tinkamą vaikų elgesį. 

 

 

Veiklos turinys Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Smurto ir patyčių prevencijos veiklų integravimas į ugdymosi turinį: 

Socialinio-emocinio ugdymo 

programos „Kimochi“ integravimas 

į bendrąją ugdymo programą 

dvejose darželio grupėse. 

 

Sistemingai 

 

Grupių 

pedagogai 

Lavės vaikų socialiniai 

įgūdžiai, gebės juos taikyti. 

Gebės įvardinti savo ir kitų 

jausmus.  



Prevencinės programos ,,Zipio 

draugai“ vykdymas ir taikymas. 
Sistemingai 

Grupių 

pedagogai 

Vaikų bendruomeniškumo (bendravimo ir bendradarbiavimo) galių plėtojimas: 

Socialinių įgūdžių lavinimo 

užsiėmimai vaikams (jausmų 

pažinimo, konfliktų valdymo, 

problemų sprendimo, savęs 

pažinimo). 

 

 

 

 

Pagal 

susitarimą 

 

 

 

Psichologė, 

grupių 

pedagogai 

Gebės tinkamai išreikšti 

savo norus. 

Dažniau padės, kokybiškiau 

bendraus ir bendradarbiaus 

tiek su suaugusiais, tiek su 

bendraamžiais. 

Įvardins tinkamą bei 

netinkamą elgesį. 

Žinos bent vieną tam tikros 

problemos sprendimo būdą. 

Situacijų modeliavimas paveikslėlių 

ir/ ar vaidmeninių žaidimų pagalba. 

Animacinių filmų peržiūra, pasakų 

skaitymas, istorijų kūrimas. 

Dalyvavimas respublikiniuose Smurto ir patyčių prevencijos renginiuose: 

Tolerancijos dienos paminėjimas. 

 

Lapkritis Psichologė, 

grupių 

pedagogai 

Vaikai gebės suprasti 

tolerancijos svarbą.    

Dalyvavimas „Savaitės be patyčių“ 

renginiuose. 

Kovas Psichologė, 

grupių 

pedagogai 

Vaikai įgis žinių apie 

draugystę, pasitikėjimą, 

tarpusavio supratimo svarbą. 

Komandinis darbas ir pagalba pedagogams bei kitiems bendruomenės nariams: 

Informacijos pateikimas apie 

tinkamą reagavimą į patyčias, 

prievartą ir smurtą prieš vaikus. 

Poreikiui 

esant 

 

 

 

 

 

Vaiko gerovės 

komisija, 

direktorė 

Bendruomenės nariai įgis 

žinių apie konstruktyvų 

elgesį su (galimai) smurtą 

patyrusiu vaiku. 

Pagalba sudarant 

grupių taisykles. 

Poreikiui 

esant 

Bus pastebėtas ir 

pastiprintas teigiamas vaikų 

elgesys. 

Konsultavimas dėl vaiko 

netinkamo elgesio 

įvertinimo ir įveikimo pagal 

tvarkos aprašą. 

Poreikiui 

esant 

Žinos reagavimo į 

netinkamą elgesį žingsnius, 

gebės juos taikyti. 



Atvejų analizė. Paskaitos-

diskusijos patyčių prevencijos 

temoms.  

Poreikiui 

esant 

Įstaigoje plečiamos 

pedagogų žinios bei 

kompetencijos 

įvairiomis temomis. 

Sveikatos stiprinimo grupės ir 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planų laikymasis. 

Reguliariai Vaiko gerovės 

komisija, 

grupių 

pedagogai 

Stiprės bendradarbiavimas 

tarp įstaigos bendruomenės 

narių. 

 

 

Parengė L/D „Pušaitės“ psichologė Jūratė Miežytė-Tijūšienė  


